Povinná publicita
Dobrý den,
v rámci výběrového/poptávkového řízení malého rozsahu, se na Vás obracíme s touto
poptávkou:
- poptáváme 6x v roce, nejméně 2 strany A4 plně barevný formát textu a fotografií se
sociální tématikou (texty bez korekce dodáme vítězi VŘmr) v informačním, či jiném
obdobném tištěném médiu
-

-

-

ZADÁVACÍ PODMÍNKY:
součástí nabídnuté ceny musí být: textová korektura, distribuční seznam, nebo
čestné prohlášení o distribuci, zaručená distribuce na konkrétní adresáty, nebo
čestné prohlášení o předplatitelích
100 ks x 6 tiskového média /+ 50 ks x 6 leták s vytvořeným uveřejněným textem
Vámi nabídnutá cena musí být včetně DPH. Cenu prosím rozlište za 1 (jedno) vydání,
a za 6 vydání celkem
v nabídce prosím specifikujte i možné slevy a bonusy pro neziskovou organizaci
(zadavatele) např. srovnejte komerční cenu inzerce A4 včetně DPH a nekomerční
cenu inzerce A4 včetně DPH
minimální počet výtisků jednoho každého vydání (dle distribučního seznamu resp.
prohlášení) 2.000 kusů a výše
součástí nabídky prosíme i návrh smlouvy na zajištění povinné publicity dle výše
uvedených kritérií a doložení zkušenosti s vydáváním periodik

Rozhodující indikátor: cena za 1 vydání x 2A4 x 6 /70%
Nepřímé indikátory: zkušenost + kvalita /30%
Tato poptávka je volně šiřitelná s platností od 1. 1. 2012 do 1. 3. 2012, je umístěna na
webových stránkách: www.mostknadeji.eu v sekci výběrové řízení, veškerá komunikace
ohledně poptávky je možná pouze elektronicky, s označením Nabídka – povinná publicita
projektů ESF 2012 na adresu: vedouci.ea@mostknadeji.cz
Ředitel organizace Most k naději Lubomír Šlapka, se z výběrového i procesního řízení
následně vylučuje! Nestrannost rozhodování je zajištěna výběrovou komisí. Poptávka může
být kdykoli zrušena, pozastavena či odložena.
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem
Lubomír Šlapka
výkonný ředitel MONA
Most k naději
zřizovatel vybraných protidrogových center
v Libereckém a Ústeckém kraji – zřizovatel
Linky duševní tísně 476 701 444
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